
 

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK ESTADO DO PARANÁ 
 

 
ESCLARECIMENTOS E ERRATA QUANTO AO PRAZO DE ENTREGA, REF 
AO OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2020- TIPO: 
MENOR PREÇO POR ITEM 
 

O Município de Conselheiro Mairinck PR, por meio do Pregoeiro Oficial, 

designado pela portaria n. 041/2020 torna público para conhecimento dos 

interessados, os seguintes esclarecimentos ref. ao prazo de entrega do objeto, 

Edital Pregão eletrônico 009/2020 

Onde lê-se:  

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

5.1 Executar o objeto observando rigorosamente o cumprimento das 
responsabilidades, encargos, prazos e especificações técnicas e em 
conformidade com as condições do edital e seus anexos, do contrato e 
das demais cominações legais. 

5.2 Entrega os materiais do objeto conforme especificação marca e preço, 
bem como no prazo estabelecido neste Termo de Referência, quando 
solicitado, de uma só vez, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar 
da data de recebimento da 

Leia-se:  

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

5.1 Executar o objeto observando rigorosamente o cumprimento das 
responsabilidades, encargos, prazos e especificações técnicas e em 
conformidade com as condições do edital e seus anexos, do contrato e 
das demais cominações legais. 

5.2 Entrega os materiais do objeto conforme especificação marca e preço, 
bem como no prazo estabelecido neste Termo de Referência, quando 
solicitado, de uma só vez, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) 
dias, a contar da data de recebimento da 

 

ANEXO 12- MINUTA DE CONTRATO  

Onde lê-se:  

Cláusula nova LOCAL E PRAZO PARA ENTREGA DOS BENS: 

O objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações 

estabelecidas deste instrumente, conforme a entrega do objeto no prazo de 30 (trinta) 

dias contado a partir do recebimento da nota de empenho ou instrumento hábil (ordem 

de compra). O objeto licitado deverá ser entregue ao produtor na propriedade. 



Leia-se: 

Cláusula nova LOCAL E PRAZO PARA ENTREGA DOS BENS: 

O objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações 

estabelecidas deste instrumente, conforme a entrega do objeto no prazo de 45 

(quarenta e cinco) dias contado a partir do recebimento da nota de empenho ou 

instrumento hábil (ordem de compra). O objeto licitado deverá ser entregue ao produtor 

na propriedade 

Mantendo se as demais clausulas e a mesma data de abertura e julgamento das 

propostas  

 

Conselheiro Mairinck, 31 de agosto de 2020... 
 
 

___________________________________ 
Ilton Aparecido Inácio 

Pregoeiro Municipal Portaria 041/2020 
 

___________________________________ 
Marcinio Messias 

Secretário Portaria 041/2020 
 

___________________________________ 
Adalto Aparecido Lopes Luiz 

Equipe de Apoio Portaria 041/2020 
 


